
 
 
 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Litoměřice 
Sbor dobrovolných hasičů v Bohušovicích nad Ohří                          

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 
 Věc :    ZÁPIS  

z jednání výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů v Bohušovicích  nad 
Ohří, konané dne 10. prosince 2011 od 14.00 hodin v požární zbrojnici v Bohušovicích 
n.Ohří.  

 
  přítomni :  37 členů SDH 

hosté : p. Ivo Hynl, starosta města a p. Josef Mikeš, starosta  OSH 
Litoměřice  

  omluveno :     7 členů SDH  
  počet členů SDH : 71, z toho 53 mužů a 18 žen  
 

PROGRAM :  1) Zahájení  
2) Volba návrhové a volební komise 
3) Zpráva starosty SDH 
4) Zpráva velitele a vedoucích soutěžních kolektivů 
5) Zpráva hospodáře a revizní a kontrolní komise 
6) Volba nového starosty SDH 
7) Diskuse 
8) Návrh na usnesení 
9) Závěr 

 

JEDNÁNÍ : 
K bodu 1) Jednání výroční valné hromady zahájil starosta SDH Libor Frank.  

 Na VH nebyla přítomna nadpoloviční většina členů a přítomní schválili, že nebudou 
dle Stanov SH hodinu čekat a jednání zahájí okamžitě. Proti přednesenému pořadu 
jednání nebylo připomínek a byl přítomnými schválen. 

 
K bodu 2) Do návrhové komise byli zvoleni pp. Petr Kirchner, Jiří Barcal a Alena Havlová.                                     

Komise bezprostředně po zvolení zahájila svou činnost. 
 
K bodu 3)  Byla přednesena  zpráva starosty SDH. Byla zpracována duchu ukončení roku 135. 

výročí  založení SDH. Pozitivně hodnotila dosavadní činnost a při poděkování byli 
oceněni členové sboru pp. Pavel Jonáš, Roman Tvrdík, Václav Čáp, Lukáš Benda, Jiří 
Barcal, Jiří Švancara, František Trávníček, Martin Šulc, Jiří Strobo, Jaroslav Zuna a 
Alexandr Laube různými uznáními od OSH, KSH a medailemi za věrnost. Všichni 
členové potom obdrželi Pamětní list k výročí sboru. Sboru samotnému byla KSH ČSM 
udělena „Medaile sv. Floriána“ a od OSH „Děkovný list“. 

 Zpráva starosty byla přijata bez připomínek. Je přílohou zápisu. 
 
K bodu 4) Zpráva velitele JSDHO p. Martina Šulce byla výčtem činnosti jednotky SDH obce. 

Jednotka SDH obce se zúčastnila za kalendářní rok 17 zásahů, z toho 6x v katastru 
obce a 11 zásahů mimo obec.  Zprávy vedoucích soutěžních kolektivů Děvčata se 
v roce zúčastnily celkem 9 soutěží, kdy ve dvou případech dosáhly umístění na 1 
místě, 4x 2 místo, 2x 3 místo, 1x 4 místo. Nejlepší dosažený čas byl 29,18 na soutěži 
v Klenči . Chlapci nedali výsledky písemně, byly však obdobné.                                             

 Zprávy jsou  přílohou zápisu. 
 



K bodu 5)  Pan Roman Tvrdík přednesl zprávu o hospodaření s finančními prostředky u SDH. 
Správnost hospodaření byla potvrzena zprávou kontrolní a revizní rady, kterou 
přednesla paní Kamila Čvančarová. 

 
 Bylo konstatováno :  Zůstatek financí k 8.1.2011 72.936,77 
     Příjmy za rok 2011  79.507,39 
     Vydání v roce 2011  79.222,70 
     Zůstatek   73.221,46  
 
K bodu 6) Na vlastní žádast ze zdravotních důvodů byl z funkce starosty SDH uvolněn p. Libor    

Frank a za starostu SDH byl zvolen naprostou většinou hlasů pan Lukáš Benda. 

K bodu 7) V diskusi vystoupili pouze hosté  :  

- p. Ivo Hynl , starosta města s poděkoval za činnost SDH a pomoc Městskému úřadu 
při organizování kulturních akcí. 

- p. Josef Mikeš, starosta OSH ČMS v Litoměřicích pronesl zdravici a poděkování 
SDH za jeho činnost.   Vyzvedl zejména přijetí nových a zejména mladých členů do 
SDH. 

 
 
K bodu 8) Návrhovou komisí byl předložen návrh na usnesení dnešního jednání. Bez připomínek 

schválen. Je přílohou zápisu. 
 
K bodu 9) Nový starosta SDH p. Lukáš Benda na závěr nastínil, jak si představuje další činnost 

SDH a jeho výboru.  
P. Marek Barcal a p. Krystýna Jiroušková poděkovali rukou podání odstupujícímu 
starostovi p. Frankovi za pozornost, kterou věnoval jejich kolektivům.                                                                                                       
  
Jelikož jednání výroční valné hromady SDH vyčerpalo plánovaný program, odstupující 
starosta SDH p. Libor Frank jednání ukončil poděkováním přítomným za hojnou účast 
a aktivní přístup k jednání. 

 
 
 
 
Zapsal : Frank 
 


